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Esceven 167 mg x40 tabletek
 

Cena: 21,61 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Poznań

Postać tabletki

Substancja
czynna

escyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Skład:

1 tabletka zawiera: 167 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum siccum) (DER 9:1, ekstrahent:
etanol 80% (v/v)) o zawartości saponin trójterpenowych w przeliczeniu na escynę 15%, co odpowiada 25 mg escyny.

Co to jest lek Esceven i w jakim celu się go stosuje.

Działanie leku Esceven w postaci tabletek polega na zmniejszeniu przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych oraz na zwiększeniu
napięcia naczyń i zastawek żylnych. Lek ten stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej różnego pochodzenia, jak: obrzęki,
kurcze łydek, świąd oraz bóle i uczucie ciężkości w nogach, żylaki i zespół pozakrzepowy. Tradycyjnie preparat stosuje się w
pourazowych i pooperacyjnych obrzękach tkanek miękkich.

Zanim zastosuje się lek Esceven

Nie należy stosować leku Esceven, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki leku oraz niewydolność nerek.

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie stosować preparatu u dzieci. Lek może być użyty ze
wskazań lekarskich jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
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Ciąża:

Nie stosować leku w I trymestrze ciąży. Wyniki danych literaturowych z badań klinicznych z udziałem ciężarnych nie wykazały działań
niepożądanych w pozostałych trymestrach ciąży, jednakże podawanie leku nie powinno odbywać się bez nadzoru lekarskiego.

Karmienie piersią:

Esceven nie powinien być podawany podczas karmienia piersią bez nadzoru lekarskiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn będących w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Istnieje
możliwość interakcji ze środkami zobojętniającymi kwasy i preparatami przeciwwrzodowymi oraz możliwość nasilania działania
nefrotoksycznego antybiotyków aminoglikozydowych oraz leków przeciwzakrzepowych. Cefalosporyny mogą osłabiać wiązanie się
escyny z białkami osocza.

Jak stosować lek Esceven

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletce po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Okres stosowania skonsultować z
lekarzem.

W przypadku zażycia większej dawki leku Esceven, niż zalecana.

Przedawkowanie może przedłużać zaleganie treści pokarmowej w żołądku.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Esceven może powodować działania niepożądane.
Esceven rzadko może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego, sporadycznie notuje się też zawroty głowy, swędzenie,
nudności, mdłości oraz bóle głowy. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.
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